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Decreto Presidencial
n.° 82/20 de 26.03 

Define as medidas concretas de excepção em vigor durante 
o período de vigência do Estado de Emergência, delega com-
petências aos Ministros para, em razão da matéria, definirem as 
medidas de implementação de tal Diploma e revoga todos os 
actos praticados pelos órgãos da Administração Central e Local 
que contrariem o mesmo.

Abaixo encontra em detalhe as principais medidas definidas 
pelo Decreto Presidencial n.º 82/20 de 26.03:

Presidential Decree
no. 82/20, of 26.03

Sets forth the exceptional measures in force during the time 
the State of Emergency is in place, it delegates powers to the 
relevant Ministers to define other measures to implement this 
Diploma and revokes all acts performed by the bodies of Central 
and Local Administration that contradict the same

Below you will find in detail the main measures defined by Pre-
sidential Decree No. 82/20 of 26.03:
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Restriction of Freedoms

In view of the current pandemic 
situation experienced a little every-
where and in order to contain the 
spread of Virus Covid 19, this Presi-
dential Decree begins by limiting 
the exercise of some fundamental 
rights of the citizen, as follows:

I. Free Movement

Individuals must stay at home. It 
is established the general rule of 
interdiction of movement and per-
manence of individual on the pub-
lic road.

The Presidential Decree foresees 
exceptions to this rule, all of them 
based on two unique criteria: (i) the 
need; and (ii) the urgent nature of 
travel, which, even in case of neces-
sity and urgency, must be carried 
out for to nearest services (when 
they exist), in which cases the pri-
vate vehicles may circulate.

These exceptions, which are listed 
below, are not exhaustive and may 
therefore be extended to other spe-
cific situations to be defined in spe-
cific Ministerial Decrees:

a)  Acquisition of essential goods 
and services;

b) Provision of essential services;
c)  The performance of professional 

activities that remains operating 
during the period of the State of 
Emergency;

d) Obtaining health care;
e)  Home delivery of food or medi-

cines;
f) Assistance to vulnerable people;
g)  Participation in social volunteer-

ing activities;
h)  Participating in public acts of 

Restrição de Liberdades

O presente Decreto Presidencial 
face à actual situação pandémica 
vivenciada um pouco por todo o 
lado e numa perspectiva de conten-
ção da propagação do Virus Covid 
19 vem definir as medidas concre-
tas da sua aplicação, desde logo no 
que concerne à limitação do exer-
cício de direitos fundamentais do 
cidadão, o que se passa a enunciar:

Liberdade de circulação

É estatuída a regra: interdição de 
circulação e permanência de pes-
soas na via pública devendo as 
mesmas confinar-se a recolhimen-
to domiciliar.

E são previstas as excepções: to-
das elas justificadas por dois crité-
rios únicos, a necessidade e o carác-
ter urgente das deslocações sendo 
que, mesmos estas, devem ser rea-
lizadas para os serviços mais pró-
ximos (quando existam) podendo, 
para o efeito, os veículos particula-
res circular.

Estas excepções, que de seguida se 
enumeram, não assumem carácter 
taxativo podendo, por isso, ser es-
tendida a sua aplicabilidade a ou-
tras situações concretas a definir 
em Decretos Ministeriais específi-
cos.
a)  Aquisição de bens e serviços es-

senciais;
b)  A prestação de serviços essen-

ciais;
c)  O desempenho de tarefas e o 

exercício de actividades profissio-
nais em funcionamento durante 
o período de vigência do Estado 
de Emergência;

d)  Obtenção de cuidados de saúde;
e)  Entrega de bens alimentares ou 

medicamentos ao domicílio;
f)  Assistência a pessoas vulneráveis;
g)  Participação em acções de vo-

luntariado;
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public institutions that remain 
operating;

i) Obtaining banking services;
j)  Displacements to workplace, 

when applicable;
k) Returning home;
l) Transportation of goods.

The State’s response to this pan-
demic must be strong in the face 
of the situation, establishing sanc-
tions for non-compliance with the 
duty to containment. For this rea-
son, coercive enforcement by pub-
lic order bodies - police, security 
authorities and military forces - was 
envisaged, which should always act 
first and foremost, in a perspective 
of pedagogical guidance but pun-
ishing with the crime of disobedi-
ence provided for in the Criminal 
Law, the disrespect to the orders to 
stay at home and/or to close private 
establishments, with the possibility, 
in casu, of the immediate arrest of 
the resistant Citizen.

II. National Fence

Within the scope of the contain-
ment of the propagation of COV-
ID-19, entering and exiting national 
territory is prohibited, by any means 
(land, air or naval).

This rule also has exceptions set 
forth in the Presidential Decree and 
listed below. However, this is not an 
exhaustive list, the relevant Ministry 
may, by means of Ministerial De-
cree, add other cases to the said list.

The criterion is the same aforemen-
tioned, that is, the extreme need 
and urgency; however, the individ-
uals authorized to enter, or leave 
are subject to mandatory testing to 
COVID-19. 

h)  Participação em actos públicos 
em instituições em funciona-
mento;

i)  Busca de serviços bancários;
j)  Acesso ao local de trabalho, nos 

casos aplicáveis;
k)  Retorno ao domicílio pessoal;
l)  Transporte de mercadorias.

A resposta do Estado não pode 
deixar de ser forte face à situação, 
estatuindo-se normativos que san-
cionam o incumprimento do dever 
de confinamento. Por isso, foi pre-
visto o cumprimento coercivo por 
parte dos órgãos competentes da 
ordem pública – leia-se autoridades 
policiais, de segurança e forças mili-
tares – as quais devem agir sempre 
e em primeira linha numa perspec-
tiva de orientação pedagógica mas 
punindo-se o desrespeito às ordens 
de recolhimento e/ou encerramen-
to com o crime de desobediência 
previsto na Lei Penal podendo, in 
casu proceder-se à detenção ime-
diata do Cidadão resistente. 

Cerca sanitária nacional

No âmbito de contenção de propa-
gação da pandemia é fixada a inter-
dição das entradas e saídas do ter-
ritório nacional, por qualquer meio 
(terrestre, aéreo ou naval).

Esta regra comporta também ela 
as excepções previstas e estatuídas 
com carácter meramente exempli-
ficativo e, por isso, podendo ser es-
tendida a outras situações concre-
tas a definir por Decreto Ministerial 
competente.

O critério é o mesmo do previsto 
anteriormente, isto é, a extrema 
necessidade e urgência ficando no 
entanto as pessoas autorizadas a 
entrar ou a sair sujeitas a realização 
de teste obrigatório. 

Estabelece-se a proibição  absolu-
ta de saída do território nacional de 
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The following are the exceptions 
foreseen in the Presidential Decree:
a)  the entry and exit of essential 

goods and services;
b) humanitarian aid; and
c)  the entry and exit of patients.

It is absolutely prohibited to leave 
the country products from the ba-
sic basket, fuel, medicines, equip-
ment and expendable material for 
medical.

III. Provincial Fence

Considering the extension of the 
territory and the need to avoid in-
ternal propagation (mitigation), the 
circulation between the provinces 
is prohibited, with the same excep-
tions provided for in the previous 
item.

IV. Mandatory quarantine

The quarantine is mandatory for:
a)  Patients with COVID-19 and those 

infected with SARS-Cov2;
b)  Citizens for whom the competent 

health authorities determine ac-
tive surveillance.

 
The violation of the quarantine ob-
ligation constitutes a crime of diso-
bedience; if the home quarantine is 
violate, the individual will be sub-
ject to the institutional quarantine, 
being that the competent authori-
ties are empowered to carry out the 
invasion of the offending citizen’s 
home.

V. Suspension, Interdiction
and prohibition of events
and activities

Religious cults and celebrations are 

produtos da cesta básica, combustí-
vel, medicamentos, equipamentos 
e material gastável de uso médico.

São as seguintes as excepções pre-
vistas:
a)  Entrada e saída de bens e servi-

ços essenciais;
b)  Ajuda humanitária;
c)  Entradas e saídas de doentes.

Cerca sanitária provincial

Considerando a extensão do territó-
rio e a necessidade de evitar a pro-
pagação interna (mitigação), é fixa-
da a cerca em todas as províncias 
estando interditada a circulação 
interprovincial em todo o território 
nacional.

São previstas as mesmas excepções 
supra, fundadas nas mesmas con-
dições, urgência e necessidade.

Quarentena obrigatória

Estabelece-se a sujeição a regime 
de quarentena obrigatória, seja ins-
titucional ou domiciliar a dois tipos 
de situações:
a)  Os doentes com COVID-19 e os in-

fectados com SARS-Cov2;
b)  Os cidadãos relativamente a 

quem as autoridades sanitárias 
competentes determinem situa-
ção de vigilância activa.

 
Constituindo crime de desobediên-
cia a violação da obrigação de qua-
rentena, dando lugar a violação da 
quarentena domiciliar a quaren-
tena institucional sendo conferido 
poder às autoridades competentes, 
para realização da mesma, a inva-
são de domicílio do cidadão infrac-
tor.

Suspensão, Interdição
e proibição de eventos
e actividades

Tendo em vista o cabal cumprimen-



7
suspended in their collective di-
mension. This does not prohibit the 
freedom of worship in its individual 
dimension. The Presidential Decree 
does not foresee any exception to 
this rule.
 
The funeral ceremonies are limited 
to the presence of 50 individuals. 
The management bodies of the 
cemeteries must adopt the neces-
sary measures to comply with this 
rule.

All recreational or leisure activities 
carried out on public roads or in 
public spaces are forbidden (this 
rule must be interpreted in a re-
strictive way and, as such, the circu-
lation for walking, running or other 
must be considered prohibited as 
well).

 
Requisition for Defense
and Security Bodies and
for Doctors, Nurses
in Retirement 

The use of Defense and Security 
Bodies to guarantee compliance 
with the measures provided for in 
the Presidential Decree is author-
ized and the civil requisition of re-
tired doctors and nurses is deter-
mined. The Ministries of National 
Defense, Interior and Health are 
responsible for creating the con-
ditions for the participation of the 
aforementioned professionals.

Implications of the exceptional 
measures of the State
of Emergency in Labour Law

The restriction on the free move-
ment of people has natural impacts 
on labour law, as, and as already 

to dos objectivos previsto com o De-
creto Presidencial, são suspensos 
os cultos e celebrações religiosas 
na sua dimensão colectiva, não se 
impedindo a liberdade de culto na 
sua dimensão individual. Este nor-
mativo não contempla quaisquer 
excepções. 

Todos os eventos e actividades de 
carácter político bem como quais-
quer reuniões ou manifestações 
que impliquem a concentração de 
mais de 50 pessoas são interditas 
em absoluto e sem quaisquer ex-
cepções sendo, também e por isso, 
interditas todas as actividades re-
creativas ou de lazer realizadas na 
via publica ou em espaço público 
(devendo aqui interpretar-se o nor-
mativo numa vertente restritiva e 
em articulação com todo o diploma 
e, por isso, considerar-se interditada 
a circulação para passeio, corrida ou 
outra).
 
As cerimónias fúnebres ficam con-
dicionadas a um limite de 50 par-
ticipantes, devendo os órgãos de 
gestão dos cemitérios adoptar me-
didas necessárias ao cumprimento 
desta denominada “proibição”.

 
Requisição dos órgãos
de defesa e segurança,
dos médicos e enfermeiros
reformados

Fica expressamente autorizado o 
recurso aos Orgãos de Defesa e 
Segurança para garantia do cum-
primento das medidas impositivas 
previstas no presente diploma e é 
determinada a requisição civil de 
médicos e de enfermeiros que se 
encontrem em situação de inactivi-
dade por reforma, cabendo, respec-
tivamente aos Ministérios da Defe-
sa Nacional, do Interior e da Saúde 
criar as condições de participação 
dos profissionais antes menciona-
dos. 
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mentioned in more detail above, 
the entry into force of Presidential 
Decree No. 82/20 of 26 March deter-
mined the curfew at home of most 
citizens.

Considering that are sectors of ac-
tivity and professions essentials 
for our survival and life in commu-
nity, the Presidential Decree deter-
mined which sectors of activity are 
essential and, as such, must remain 
active, which consequently implies 
that ones that works in those sec-
tors/activities professionals are not 
subject to the duty to remain at 
home.

>  Which are the sectors 
of activity and professionals 
deemed essential?

In addition to the state sovereignty 
bodies, the Public Administration, 
Ministerial Departments, Provincial 
Governments, among others public 
entities, the Presidential Decree de-
termined that as essential services, 
whether or not provided by public 
entities, the ones related to:
a)  Provision of health care (public 

and private hospital units);
b)  Insurance services;
c)  Transport of essential goods (food 

and medicines);
d)  Security (security forces, military 

and private security), civil protec-
tion, firefighters, emergency ser-
vices;

e)  Energy and water supply;
f)  Support for traffic and mobility;
g)  Waste collection and waste treat-

ment services;
h)  Cemeteries, morgues and re-

spective death registration ser-
vices.

In view of the need to supply essen-

Implicações das medidas
de excepção do Estado
de Emergência no direito
do trabalho

O alcance da restrição à liberdade 
de circulação das pessoas tem na-
turais impactos no âmbito laboral, 
na medida em que, e conforme já 
se referiu supra com maior detalhe, 
a entrada em vigor do Decreto Pre-
sidencial n.º 82/20 de 26 de Março 
determinou o recolhimento domi-
ciliar da generalidade dos cidadãos.
Contudo, e porque de facto existem 
sectores e profissões essenciais à 
sobrevivência de cada um de nós e 
à vida em comunidade, foram de-
terminados pelo diploma em causa 
os sectores de actividade que, pela 
sua essencialidade, devem manter-
-se activos, o que implica natural-
mente que os respectivos profissio-
nais não cumpram o recolhimento 
domiciliar previsto para a maioria 
dos cidadãos.

 >  Quais os sectores 
de actividade e trabalhadores 
essenciais?

Além dos órgãos de soberania do 
Estado, da Administração Pública, 
Departamentos Ministeriais, Go-
vernos Provinciais, entre outros de 
cariz público, o diploma veio deter-
minar como serviços essenciais, 
prestados ou não por entes públi-
cos, durante vigência do Estado de 
Emergência, todos os que estejam 
relacionados com:
a)  Prestação de cuidados de saúde 

(unidades hospitalares e farmá-
cias);

b)  Seguros;
c)  Transporte de bens essenciais 

(alimentação e medicamentos);
d)  Segurança (forças de segurança, 

militares e segurança privada), 
protecção civil, bombeiros, servi-
ços de emergência;

e)  Fornecimento de energia e água;
f)  Apoio ao tráfego e mobilidade;
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tial goods, the Presidential Decree 
determined that some commer-
cial establishments and industries 
(better detailed below) should re-
main in operation, thus implying 
that the respective workers contin-
ue to provide their work. 

>  Exceptions to the obligation 
to provide face-to-face work

Due to the danger of infection 
and the mortality rate especially 
in vulnerable groups, the legisla-
tion now under analysis has es-
tablished a protection regime that 
determines that despite providing 
work in the designated essential 
areas, the groups provided for in 
the following paragraphs, are ex-
empted from providing on-site 
work:
a) Those aged 60 years or over;
b)  Patients with a chronic disease 

considered to be at risk, namely 
immune-compromised patients, 
renal patients, hypertensive pa-
tients, diabetics, cardiovascular 
patients, patients with chronic 
respiratory disease and cancer 
patients;

c)  Pregnant women or women with 
children under the age of 12 at 
their care.

>  Home-based work, 
absenteeism and remuneration

As a result of the above conclusions, 
we cannot fail to mention that the 
legal obligation of workers’ home 
seclusion does not prevent that, 
during the period in which the state 
of emergency is in force and if the 
respective functions permit, work-
ers continue to provide work from 
their homes.

g)  Recolha e tratamento de resí-
duos;

h)  Conexos com cemitérios, mor-
gue e registo de óbitos.

Atendendo ainda à necessidade 
de abastecimento de bens essen-
ciais pelas famílias, o diploma veio 
determinar que alguns estabeleci-
mentos comerciais (melhor discri-
minados infra) e indústrias deverão 
permanecer em funcionamento, 
implicando, portanto, que os res-
pectivos trabalhadores continuem 
a prestar o seu trabalho. 

 >  Excepções à obrigação 
de prestação de trabalho 
presencial

Devido à perigosidade de conta-
gio e taxa de mortalidade que se 
tem verificado para grupos espe-
cialmente vulneráveis, a legislação 
agora em análise veio estabelecer 
um regime de protecção que de-
termina que os trabalhadores per-
tencentes a um dos grupos pre-
vistos nas alíneas seguintes, ainda 
que prestem trabalho das áreas de 
actividade essenciais melhor iden-
tificadas anteriormente, estão dis-
pensados de prestar actividade la-
boral presencial. 
Os trabalhadores sujeitos a protec-
ção especial são:
a)  Os que apresentem idade igual 

ou superior a 60 anos;
b)  Os portadores de doença crónica 

considerada de risco, designada-
mente os imuno-comprometi-
dos, os doentes renais, os hiper-
tensos, os diabéticos, os doentes 
cardiovasculares, os portadores 
de doença respiratória crónica e 
os doentes oncológicos;

c)  As gestantes ou mulheres com 
crianças menores de 12 anos a 
seu cuidado.

>  Trabalho no domicílio, 
regime de faltas 
e remuneração
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In fact, the legislation now under 
analysis clearly states that workers 
may be subject to the home-based 
work regime, however, it is up to the 
employer to define the modalities 
of that work, as well as, under the 
General Labor Law (LGT), adjust the 
conditions for carrying out the work 
to the obligation of home seclusion 
imposed by the state of emergency.
When, however, the provision of 
home-based work is not possible, 
either because the employer is un-
able to provide the necessary con-
ditions, or because the characteris-
tics of the respective functions are 
not compatible with their exercise 
at home, the Executive Decree no. 
122/20, of 24 March states that the 
worker has the right to remain at 
home with justified absences and 
enjoying full payment of the salary.
Thus, and considering the absenc-
es` justification related to this pe-
riod, the employer is also prohibited 
from terminating the legal-employ-
ment relationship.

>  Biosafety conditions for 
workers subject to 
the provision of work in 
the usual workplace

As for workers who perform func-
tions in sectors of activity consid-
ered as essential, for the purposes 
of the Presidential Decree under 
analysis, which are obliged, with the 
exception to those belonging to a 
special protection group, to contin-
ue to provide their services during 
the period of state of emergency, 
they must have at their disposal all 
the biosafety conditions necessary 
for their individual protection.
According to the provisions of the 
LGT, the guarantee of the condi-
tions necessary for the respective 

Na sequência das conclusões su-
pra não poderemos deixar de referir 
que a obrigação legal de recolhi-
mento domiciliar dos trabalhadores 
não implica que, durante o tempo 
pelo qual vigore o estado de emer-
gência, estes não continuem, caso 
as respectivas funções permitirem, 
a prestar trabalho a partir dos seus 
domicílios. 
Aliás, a legislação agora em análi-
se determina de forma clara que os 
trabalhadores poderão estar sujei-
tos ao regime de trabalho em do-
micílio, cabendo, no entanto ao em-
pregador definir as modalidades 
desse trabalho, bem como, nos ter-
mos da Lei Geral do Trabalho (LGT), 
adequar as condições de execução 
do trabalho e funções à especiali-
dade da circunstância de obrigação 
de recolhimento domiciliar imposta 
pelo estado de emergência.
Quando, no entanto, a prestação do 
trabalho no domicílio não seja pos-
sível, quer seja porque o emprega-
dor não consegue proporcionar as 
condições necessárias, ou porque 
as características das respectivas 
funções não são compatíveis com o 
seu exercício no domicilio, determi-
na o Decreto Executivo n.º 122/20, 
de 24 de Março, que o trabalhador 
tem direito a permanecer no domi-
cílio com faltas justificadas e com 
pagamento pontual e integral do 
seu salário.
Desta forma, e considerando a justi-
ficação das faltas relativas ao perío-
do de ausência, o empregador está 
também proibido de cessar a rela-
ção jurídico-laboral.

>  Condições de biossegurança 
para os trabalhadores sujeitos 
à prestação do trabalho no ha-
bitual posto de trabalho

Já para os trabalhadores que de-
sempenham funções em sectores 
de actividade considerados, para 
efeitos do Decreto Presidencial em 
análise, como essenciais, e que por 
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individual protection falls under 
the scope of the employer’s duties, 
which is responsible not only for the 
provision of the means but also for 
the inspection of the workers’ com-
pliance.
Therefore, during the state of emer-
gency all workers of non-essential 
areas of activity, as well as the espe-
cially vulnerable, should remain in 
home seclusion.

Commercial and Industrial Activ-
ity, and Imports

I. Trade

The Presidential Decree establish-
es, as a general rule, the closure of 
all private commercial establish-
ments, the sale of goods, as well as 
the provision of services.
As a measure to protect citizens, 
the following exceptions are made 
to this rule:
a)  commercial establishments en-

gaged in the sale of food goods 
wholesale and retail;

b)  banks and payment services;
c)  telecommunications and press, 

radio and television services;
d) hospitality;
e)  catering for external services (ie, 

take-away and home delivery);
f)  the service stations and all servic-

es that make up the fuel supply 
chain (this includes gas stations, 
storage centres, as well as the 
transport structure for supplying 
the stations);

g)  funeral agencies and related ser-
vices;

h)  commercial establishments ded-
icated to the maintenance and 
repair of motor vehicles and ur-
gent maintenance;

i)  Other services essential to collec-
tive life, after a favourable report 

isso, estão obrigados, salvo a excep-
ção de pertencerem a um grupo de 
protecção especial, à continuidade 
da prestação do seu trabalho duran-
te o período de vigência do estado 
de emergência, os mesmos devem 
ter à sua disposição todas as condi-
ções de biossegurança necessárias 
à respectiva protecção individual.
De acordo com o disposto na LGT, a 
garantia das condições necessárias 
à respectiva protecção individual 
recai sob a esfera dos deveres do 
empregador, sendo este responsá-
vel não só pela disponibilização dos 
meios mas ainda pela fiscalização 
do cumprimento por parte dos tra-
balhadores.  
Assim sendo, e por maioria de ra-
zão, durante a vigência do estado 
de emergência, todos os trabalha-
dores que não prestem funções 
em áreas de actividade, estabele-
cimentos ou indústrias, determi-
nados pelo diploma como essen-
ciais, e ainda que prestem, mas 
sejam considerados, para efeitos 
da lei, como especialmente vulne-
ráveis, deverão permanecer em re-
colhimento domiciliar.

Actividade Comercial e Indus-
trial, e as Importações

I. Comércio

O Decreto Presidencial estabelece 
como regra geral, o encerramen-
to de todos os estabelecimentos 
comerciais privados, de venda de 
bens, bem como de prestação de 
serviços.
Como medida de protecção dos ci-
dadãos, excepcionam-se a esta re-
gra:
a)  os estabelecimentos comerciais 

que se dediquem à venda de 
bens alimentares a grosso e a re-
talho;

b)  os bancos e serviços de paga-
mento;

c)  as telecomunicações e serviços 
de imprensa, rádio e televisão;
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from the competent health enti-
ties.

As these commercial establish-
ments and services are considered 
essential, their opening to the pub-
lic is not only authorized but man-
datory.
Thus, the decision to close is not at 
the owners` discretion, except in 
cases of force majeure and still the 
State may intervene by taking the 
necessary measures to prevent clo-
sure.
In any case, where the establish-
ments continue to operate there is 
an obligation impeding on the re-
sponsible to create the necessary 
biosafety conditions for the protec-
tion of service personnel, as well as 
their users.
As for public formal and informal 
markets, the Presidential Decree 
authorizes them to be maintained, 
with the following limitations:
a)  the operating period changes 

from 6 am to 1 pm; and
b)  they are now solely destined 

to the commercialization of es-
sential products such as: (i) food 
products; (ii) natural and diet 
products, (iii) hygiene, cleaning 
and cosmetics products; (iv) bu-
tane gas, among others.

The marketing of non-essential 
products is strictly prohibited.
For health reasons, the competent 
institutions may order the closure 
of these markets.
Street sales are permitted provid-
ed that the minimum distance be-
tween the seller and the buyer is 
observed at the time of purchase.

II. Industry

The Presidential Decree establish-
es similar rules for industrial activi-
ty. As in trade, in the industry sector 

d) a hotelaria;
e)  a restauração para serviço exter-

no (isto é, em serviço de take-
-away e entrega ao domicílio);

f)  os postos e todos os serviços que 
integram a cadeia de abasteci-
mento de combustível (aqui in-
cluem-se os postos de gasolina, 
centros de armazenamento, bem 
como a estrutura de transporte 
para abastecimento dos postos);

g)  as agências funerárias e serviços 
conexos;

h)  os estabelecimentos comerciais 
que se dediquem à manutenção 
e reparação de veículos automó-
veis e manutenções urgentes;

i)  Outros serviços essenciais à vida 
colectiva, após parecer favorável 
das entidades sanitárias compe-
tentes.

Por se tratar de estabelecimentos 
comerciais e serviços considerados 
essenciais, a sua abertura ao públi-
co não só é autorizada como obri-
gatória. 
Assim, a decisão de encerrar não 
está sequer na livre discricionarie-
dade dos seus proprietários. 
O Decreto Presidencial proíbe ex-
pressamente o seu encerramen-
to, salvo em caso de força maior, 
e mesmo neste cenário, o Estado 
pode intervir adoptando as medi-
das necessárias para obstar ao seu 
encerramento.
Em todo o caso, nas situações em 
que os estabelecimentos conti-
nuam a funcionar, as entidades por 
eles responsáveis têm a obrigação 
de criar as condições de biossegu-
rança necessárias à protecção do 
pessoal de serviço, bem como dos 
seus utentes.
Quanto aos mercados públicos, 
formais e informais, o Decreto Pre-
sidencial autoriza que se mante-
nham, mas com as seguintes limi-
tações: 
a)  o período de funcionamento pas-

sa a ser das 6 horas e às 13 horas; 
e

b)  passam a destinar-se exclusiva-
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a distinction is made between what 
is considered essential and what is 
not.
Thus, during the period of constitu-
tional exception, all industrial units 
are closed, with the exception of:
a) Food and beverage production 

industries;
b)  Industries of products essential 

to health services;
c)  Oil industry and respective sup-

port services;
d)  Mining industry;
e)  Units that work with continuous 

production cycles, namely those 
that use ovens with high temper-
atures in their production pro-
cess;

f)  Cardboard, glass and plastic pro-
duction units;

g)  Other industries essential to col-
lective life, after the report of the 
competent health entities.

Here, too, these entities responsible 
for the functioning of these indus-
tries and production units, must 
create the necessary biosafety con-
ditions for the protection of the 
workers. Closure is also prohibited, 
except in cases of force majeure 
and still the State may intervene by 
taking the necessary measures to 
prevent closure.
Agricultural production units are 
also in operation, as well as family 
farming and subsistence activities.
It is important to underline that the 
competent inspection bodies for 
economic activities maintain their 
operations, with the particular task 
of identifying and sanctioning any 
price speculation practices of the 
commercial establishments. To this 
end, they will have the support of 
the Defense and Security Bodies.

mente à comercialização de pro-
dutos essenciais como: (i) bens 
alimentares; (ii) produtos natu-
rais e dietéticos;(iii) produtos de 
higiene, limpeza e cosméticos; 
(iv) gás butano, entre outros.

É expressamente proibida a comer-
cialização de produtos não essen-
ciais.
Por razões sanitárias, as instituições 
competentes podem determinar o 
encerramento destes mercados.
A venda ambulante é permitida 
desde que observado o distancia-
mento mínimo recomendado entre 
o vendedor e o comprador no acto 
da compra.

II. Indústria

O Decreto Presidencial estabelece 
regras semelhante para a activida-
de industrial. Tal como acontece no 
comércio, também na indústria é 
feita a distinção entre a que é consi-
derada essencial, da não essencial.
Assim, durante o período de excep-
ção constitucional, temos como re-
gra o encerramento de todas unida-
des industriais, com excepção das:
a)  Indústrias de produção de bens 

alimentares e bebidas;
b)  Indústrias de produtos essenciais 

aos serviços de saúde;
c)  Indústria petrolífera e respectivos 

serviços de apoio;
d) Indústria mineira;
e)  Unidades que trabalham com 

ciclos de produção contínua, no-
meadamente as que utilizam for-
nos com altas temperaturas no 
seu processo produtivo;

f)  Unidades de produção de cartão, 
vidro e plástico;

g)  Outras indústrias essenciais à 
vida colectiva, após parecer das 
entidades sanitárias competen-
tes.

Também aqui estas entidades res-
ponsáveis pelo funcionamento des-
tas indústrias e unidades de produ-
ção, devem criar as condições de 
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III.  Import and Licensing 
of Essential Goods

In order to accelerate the impor-
tation of essential goods (food, 
medicines, bio-security material 
and other essential products), the 
Presidential Decree provides for the 
creation of an exceptional licensing 
regime, which definition falls to the 
Ministries of Finance, Economy and 
Planning, Transport, Commerce 
and the National Bank of Angola, 
being that the Presidential Decree 
only provides recommendation 
that such a regime should favour 
the facilitation and reduction of bu-
reaucracy in licensing.
Regarding taxes on the import of 
essential goods, its payment is sub-
ject to the a posteriori regulariza-
tion regime, and the Ministry of 
Finance is responsible for creating 
the mechanisms for applying this 
exceptional regime.

Transport

The Presidential Decree establishes 
the maintenance of the function-
ing of public transport (public or 
private), road and rail transport, but 
only for the provision of minimum 
services, as well as for the transport 
of essential goods and commodi-
ties. In the latter case, an exception 
is made to the provincial health 
fence, allowing the circulation of 
transport between provinces to 
supply essential products.
With regard to public transport 
(public or private), a maximum limit 
for the simultaneously transport of 
passengers is fixed, which cannot 
exceed 1/3 of the maximum capac-
ity of the vehicle.
The provision of motorcycle taxi ser-
vices is prohibited.

biossegurança necessárias à pro-
tecção do pessoal que está ao ser-
viço. O seu encerramento é igual-
mente proibido, salvo em situação 
de força maior, caso em que o Es-
tado pode intervir de modo a criar 
as condições necessárias para o seu 
funcionamento.
Mantém-se igualmente em funcio-
namento as unidades de produção 
agrícola, bem como as actividades 
de agricultura familiar e de subsis-
tência.

É importante sublinhar que os ór-
gãos competentes de inspecção às 
actividades económicas mantêm 
o seu pleno funcionamento, com a 
particular incumbência de identifi-
car e sancionar quaisquer práticas 
de especulação de preços dos es-
tabelecimentos comerciais. Para o 
efeito irão contar com o apoio dos 
Órgãos de Defesa e Segurança.

III.  Importação e Licenciamento 
de Bens Essenciais

De modo a tornar mais célere a im-
portação de bens essenciais (ali-
mentares, medicamentos, material 
de biossegurança e outros produtos 
essenciais), o Decreto Presidencial 
prevê a criação de um regime ex-
cepcional de licenciamento, o qual 
caberá aos Ministérios das Finan-
ças, da Economia e Planeamento, 
dos Transportes, do Comércio e ao 
Banco Nacional de Angola definir, 
deixando o Decreto Presidencial 
apenas a recomendação de que tal 
regime deve privilegiar a facilitação 
e a desburocratização do licencia-
mento.
Quanto aos impostos sobre a im-
portação de bens essenciais, o seu 
pagamento fica sujeito ao regime 
de regularização a posteriori, ca-
bendo ao Ministério das Finanças 
criar os mecanismos de aplicação 
deste regime excepcional.
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Violation of these rules can lead to 
the seizure of the vehicle in ques-
tion.

Exceptional public procurement re-
gime;
An exceptional, simplified contract-
ing regime is adopted for the pur-
chase of urgent goods and services 
necessary to control and fight the 
pandemic - such as medicines, hos-
pital supplies or biosafety supplies. 
In these cases, procurement is done 
using the simplified contracting re-
gime, the legal regime for public 
contracting is not applied.

Other activities

I.  Educational establishments and 
vocational training centres

The Presidential Decree deter-
mines the closure of all educational 
establishments, public and private, 
at all levels of the national educa-
tion system.
Public and private vocational train-
ing centres of the national vocation-
al training system are also closed.

II.  Sports, recreational, cultural 
and leisure activities on public 
roads or in public spaces

All sports competitions and sports 
training are suspended, as well as 
the holding of fairs / exhibitions, 
and cultural and artistic activities. 
Recreational and leisure activities 
carried out on public roads or in 
public spaces are banned.
The following are mandatory closed:

  competition establishments and 
sports training;

  public spaces for sports and lei-
sure and bathing areas;

Transporte

O Decreto Presidencial estatui a 
manutenção do funcionamento 
dos transportes colectivos (públi-
cos ou privados), transportes rodo-
viários e ferroviários, mas apenas 
para a prestação dos serviços míni-
mos, bem como para o transporte 
de bens e mercadorias essenciais. 
Neste último caso é aberta uma 
excepção à cerca sanitária provin-
cial, permitindo-se a circulação de 
transportes entre províncias para 
abastecimento de produtos essen-
ciais.
Relativamente aos transportes co-
lectivos (públicos ou privados), é 
fixado um limite máximo de trans-
porte de passageiros em simultâ-
neo o qual não pode exceder 1/3 da 
capacidade máxima da viatura.
É proibida a prestação de serviços 
de moto-táxi.
A violação destas regras pode con-
duzir à apreensão do veículo em 
causa.

Regime excepcional
de contratação pública

É adoptado um regime excepcional 
de contratação simplificada para 
a aquisição de bens e serviços ur-
gentes necessários ao controlo e 
combate à pandemia – tais como 
medicamentos, material hospita-
lar, material de biossegurança. Nes-
tes casos a contratação é feita com 
recurso ao regime de contratação 
simplificada, não se aplicado o regi-
me jurídico da contratação pública.

Outras Actividades

I. Estabelecimentos de ensino e 
centros de formação profissional

O Decreto Presidencial determina o 
encerramento de todos os estabe-
lecimentos, públicos e privados, de 
ensino em todos os níveis do siste-
ma nacional de educação.
São também encerrados os centros 
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  the places where cultural activi-
ties take place;

  museums, libraries, theatres, 
monuments and the like;

  nightclubs and games rooms;
  bars and similar establishments, 
except for the provision of home 
delivery service.

As a transversal duty applicable to 
all entities, public or private, and to 
all sectors of activity, the Presiden-
tial Decree requires the implemen-
tation and application of individual 
protection measures, with the enti-
ties being responsible for guaran-
teeing the essential conditions of 
individual protection of employees 
and respecting the guidelines from 
health authorities, particularly in 
terms of hygiene and biosafety, and 
observing the guidelines on the dis-
tance between people in public at-
tendance.
The same applies to the duty of co-
operation, all “citizens and public 
and private entities have a duty to 
collaborate, namely in the fulfilment 
of orders or instructions from the 
bodies and agents responsible for 
security, civil protection and public 
health, in the prompt satisfaction 
of requests, which are justifiably 
made to them by the competent 
entities for the implementation of 
the measures” covered in the Presi-
dential Decree.

Lease

As an exceptional measure, the 
Presidential Decree establishes a 
ban on evictions in housing lease 
agreements, however the tenant 
remains obliged to pay the rent.
The most usual situation for the ap-
plication of this standard concerns 
housing rentals of limited duration. 

de formação profissional, públicos 
e privados, do sistema nacional de 
formação profissional.

II.  Actividades desportivas, recrea-
tivas, culturais e de lazer na via 
pública ou em espaço público 

São suspensas todas as competi-
ções desportivas e treinos despor-
tivos, bem como a realização de 
feiras/exposições, e as actividades 
culturais e artísticas, e, bem assim, 
interditas as actividades recreativas 
e de lazer realizadas na via pública 
ou em espaço público. 

São também encerrados:
  os estabelecimentos de competi-
ção e os treinos desportivos;
  os espaços públicos destinados à 
prática desportiva e ao lazer e zo-
nas balneares;
  os locais de realização de activida-
des culturais;
  os museus, bibliotecas, teatros, 
monumentos e similares;
  discotecas e salas de jogos;
  bares e estabelecimentos simila-
res, excepto para a prestação de 
serviço de entrega ao domicílio.

Como dever transversal aplicável a 
todas as entidades, públicas ou pri-
vadas, e a todos os sectores de acti-
vidade, o Decreto Presidencial obri-
ga à implementação e aplicação de 
medidas de protecção individual, 
cabendo às entidades garantir as 
condições essenciais de protecção 
individual dos funcionários e res-
peitar as orientações das autorida-
des sanitárias, designadamente em 
matéria de higiene e biosseguran-
ça, e observar as orientações sobre 
o distanciamento entre as pessoas 
no atendimento público.
O mesmo se aplica ao dever de coo-
peração, todos os “cidadãos e as 
entidades públicas e privadas têm 
o dever de colaboração, nomeada-
mente no cumprimento de ordens 
ou instruções dos órgãos e agen-
tes responsáveis pela segurança, 
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Thus, if a housing lease expires dur-
ing these exceptional measures, 
the tenant cannot be evicted, but 
remains obliged to pay the respec-
tive rent.
Regarding non-housing leases, 
namely, commercial leases or in-
dustry and leases for the exercise of 
liberal professions, these exception-
al rules do not apply, thus maintain-
ing the regime in force.

Civil Construction (Licensing)

A very relevant situation regarding 
civil construction concerns the va-
lidity of Licenses for Urban Opera-
tions, which is not specifically pro-
vided for in this diploma.
However, Article 34 of the Presiden-
tial Decree establishes the suspen-
sion of the counting of periods for 
the prescription or expiry of shares 
or rights for the duration of the 
State of Emergency, so it can be 
said that, in the case of licenses is-
sued for any urban operation, in the 
event they expire during the period 
of validity of the State of Emergen-
cy, the respective period of validity 
is considered suspended as long as 
such state remains.

Suspension of prescription
and expiry periods

The Presidential Decree provides 
for a series of suspensions of terms, 
one of them being the suspension 
of the counting of any legal terms 
for the prescription and forfeiture 
of actions and rights, that is to say 
that while the state of emergency 
lasts (15 days), the counts of all legal 
deadlines are suspended, namely, 
the presentation of any proceed-
ings in court.

protecção civil e saúde pública, na 
pronta satisfação de solicitações, 
que justificadamente lhes sejam 
feitas pelas entidades competentes 
para a concretização das medidas” 
constantes no Decreto Presiden-
cial.

Arrendamento

Como medida excepcional o Decre-
to Presidencial estabelece a proibi-
ção dos despejos nos contratos de 
arrendamento habitacionais, con-
tudo o inquilino continua obrigado 
ao pagamento da renda.
Assim, enquanto estiverem em vi-
gor as medidas excepcionais ora 
decretadas, o inquilino que ficar 
numa situação em que seria obri-
gado a entregar o locado, por via 
desta norma, fica protegido desse 
despejo.
Contudo, apesar de não poder ser 
despejado, o inquilino está obri-
gado ao pagamento da renda en-
quanto usufruir do locado.
A situação mais usual de aplica-
ção desta norma diz respeito aos 
arrendamentos habitacionais de 
duração limitada. Assim, caso um 
contrato de arrendamento habita-
cional termine o seu prazo de dura-
ção na vigência destas medidas ex-
cepcionais, o inquilino não pode ser 
despejado, mas continua obrigado 
ao pagamento da respectiva renda.
Quanto aos arrendamentos não 
habitacionais, nomeadamente, os 
arrendamentos para comércio ou 
indústria e os arrendamentos para 
exercício de profissões liberais, es-
tas normas excepcionais não se 
aplicam, mantendo-se assim o regi-
me em vigor.

Construção Civil
(Licenciamentos)

Situação bastante pertinente em 
matéria da construção civil diz res-
peito à validade das Licenças Para 
Operações Urbanísticas, a qual não 
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Official documents, namely: the 
Identity Card; the driving license; 
Vehicle booklet; Car ownership title; 
Passport; Tourist and work visas and 
the foreign resident card, remain 
valid and effective even if expired.

Bank credits

The interpellations, constitutions 
in arrears and executions resulting 
from the delay in the fulfilment of 
obligations that cannot be per-
formed due to the application of 
the measures provided for in the 
Presidential Decree are without ef-
fect while the State of Emergency 
is in force.

Media and information duty

Public and private media bodies, 
within their duty of information, 
remain in operation, and must col-
laborate with the competent au-
thorities to safeguard the public 
interest. The management bodies 
may adopt measures to reduce the 
number of on-site workforce dur-
ing the state of emergency, always 
safeguarding the provision of es-
sential services.

Inspection of economic
activities, specialty hearing
and public health

The competent bodies should, with 
the recommended regularity, en-
sure public information on the evo-
lution of the pandemic in the coun-
try and reserve time on its schedule 
grid to inform about the COVID-19 
pandemic, under the terms to be 
defined by the Ministry of Commu-
nication.

se encontra prevista especifica-
mente neste diploma. 
Contudo, o artigo 34º do Decreto 
Presidencial estabelece a suspen-
são da contagem de prazos para 
prescrição ou caducidade de ac-
ções ou direitos pelo período de 
duração do Estado de Emergên-
cia pelo que, se pode afirmar que, 
no caso de licenças emitidas para 
qualquer operação urbanística ca-
ducarem durante o período de vi-
gência do Estado de Emergência, 
considera-se suspenso o respectivo 
prazo de validade enquanto este se 
mantiver.

Suspensão dos prazos 
de prescrição e de caducidade

O Decreto Presidencial prevê uma 
série de suspensões de prazos e 
uma delas é a suspensão da con-
tagem de quaisquer prazos legais 
para a prescrição e a caducidade 
de acções e direitos, quer isto dizer 
que enquanto durar o estado de 
emergência (15 dias) ficam suspen-
sas as contagens de todos os prazos 
legais, nomeadamente, a apresen-
tação de qualquer peça processual 
em tribunal.
Os documentos oficiais, nomeada-
mente: o Bilhete de Identidade; a 
Carta de condução; Livrete de via-
tura; Título de propriedade automó-
vel; Passaporte; Visto de turismo e 
de trabalho e o Cartão de estran-
geiro residente, continuam válidos 
e eficazes mesmo que tenham ca-
ducados.

Créditos bancários

As interpelações, constituições em 
mora e execuções decorrentes do 
atraso do cumprimento de obriga-
ções que não possam ser realizadas 
por decorrencia da aplicação das 
medidas previstas no Decreto Pre-
sidencial ficam sem efeito enquan-
to vigorar o Estado de Emergência.
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The Presidential Decree obliges cit-
izens and public and private entities 
to collaborate, notably in the fulfil-
ment of orders or instructions from 
the bodies and agents responsible 
for security, protection and public 
health in the prompt satisfaction of 
requests that are justifiably made 
to them by the competent entities 
for the fulfilment of their obliga-
tions under the presidential decree
Competent entities should hear, as 
often as possible, specialists in pub-
lic health or in other related areas 
necessary for the adoption of meas-
ures to contain the spread of the vi-
rus.
Such entities must also implement 
the additional measures aimed at 
raising awareness and civic-sani-
tary education of citizens about the 
pandemic, especially through mass 
media, public and private, and oth-
er means considered appropriate.
Whenever recommended, volun-
tary actions may be promoted with 
a view to ensuring the functions 
essential to the implementation of 
the measures provided for in the 
Decree and others that may be fu-
turity decided.

Access to justice, attorney’s
office and courts

The Presidential Decree assigns 
the task of enshrining the appropri-
ate measures for the effective ac-
cess to the law and the courts, to 
safeguard the rights, freedoms and 
guarantees of the injured or threat-
ened with injury, to the Ministry of 
Justice and Human Rights, articu-
lated with the Superior Council of 
the Judiciary and Public Prosecu-
tion.

Orgãos de comunicação social e 
dever de informação

Os orgãos de comunicação social 
público e privados, dentro do seu de-
ver de informação mantem-se em 
funcionamento, devendo colaboar 
com as autoridades competentes 
para salvaguardar o interesse pú-
blico. Os órgãos de gestão podem 
adoptar medidas de diminuição do 
efectivo laboral presencial durante 
a vigencia do estado de emegêrcia, 
salvaguardando sempre a presta-
ção dos serviços essenciais.

Inspecção das actividades
económicas, audição
de especialidade e saúde pública

Os órgãos competentes devem 
com a regularidade recomendável, 
assegurar informação pública sobre 
a evolução da pandemia no país e 
reservar espaço na sua grelha de 
programação para informar sobre a 
pandemia do COVID-19, nos termos 
a definir pelo Ministério da Comuni-
cação Social.
O Decreto Presidencial obriga aos 
cidadãos e as entidades públicas 
e privadas a colaborar, nomaeda-
mente no cumprimento de ordens 
ou instruções dos órgãos e agentes 
responsáveis pela segurança, pro-
tecção e saúde pública na pronta 
satisfação de solicitações que justi-
ficadamente lhe sejam feitas pelas 
entidades competentes para con-
cretização das medidas do decreto 
presidencial
As entidades competentes devem 
ouvir, com a regularidade possível, 
especialistas em saúde pública ou 
em outras áreas afins necessárias à 
adopção de medidas para a conten-
ção da propagação do virus. 
Devem também implementar as 
medidas adicionais com vista à 
sensibilização e à educação cívico-
-sanitária dos cidadãos sobre a pan-
demia, nomeadmanete através dos 
meios de difusão massiva, públicos 
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The functioning
of the Justice services

In addition to the Presidential De-
cree, the Ministry of Justice and 
Human Rights suspended, through 
Presidential Decree 001/20 of 23.03, 
the provision of services for a 15 days 
period, with only the minimum ser-
vices being available such as consti-
tuting an online company, wedding 
performances scheduled during 
the suspension period (with due re-
strictions), death registration, impo-
sition of stamps on funeral urns and 
opening of the urns.

Functioning of the Attorney
General’s Office

Similarly, the Office of the Attorney 
General of the Republic issued Cir-
cular 01/2020, which determines 
the suspension of the general ser-
vices of the Attorney General’s Of-
fice at a national level for 15 days, 
safeguarding the provision of mini-
mum services.
The circular designates as mini-
mum services cases in which the 
participation of Public Prosecutors 
in procedural acts is indispensable 
and urgent, such as, for example, 
the first interrogation of a detained 
defendant.
In order to ensure the minimum 
services, shift work was established 
for both magistrates and employ-
ees.
Thus, only providing the minimum 
services, the public attendance is 
also suspended, as well as hearings 
by the Public Prosecutors.

Functioning of the Courts

The Superior Council of the Judici-

e privados, e de outros meios consi-
derados adequados. 
Poderão, sempre que recomen-
dável, ser promovidas acções de 
voluntariado com vista ao assegu-
ramento da funções essenciais à 
implementação das medidas pre-
vistas no diploma e de outras que 
venham a ser tomadas.

Do Acesso aos serviços
de justiça, Procuradoria
e Tribunais

O Decreto Presidencial atribui a 
tarefa de consagrar as medidas 
adequadas à efectivação do acesso 
ao direito e aos tribunais, para sal-
vaguarda dos direitos, liberdades e 
garantias dos lesados ou ameaça-
dos de lesão, ao Ministério da Jus-
tiça e dos Direitos Humanos articu-
lados com o Conselho Superior da 
Magistratura judicial e do Ministério 
Público.

Do funcionamento
dos serviços de Justiça

Em complemento ao Decreto Pre-
sidencial o Ministério da Justiça e 
dos Direitos Humanos, suspendeu 
através do Decreto Presidencial 
001/20 de 23.03, a prestação dos 
serviços por um período de 15 dias, 
estando a penas previsto os servi-
ços mínimos como por exemplo 
constituição de sociedade online, 
realizações de casamento agenda-
dos no período da suspensão (com 
devidas restrições), registo de óbi-
tos, imposição de selos nas urnas 
funerárias e abertura das urnas. 

Do Funcionamento
da Procuradoria Geral
da República

De igual modo o Gabinete do Pro-
curador Geral da República, emitiu 
a Circular 01/2020, onde determi-
nou a suspensão do funcionamento 
dos serviços gerais da Procuradoria 
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ary, through Resolution 01/2020, of 
25.03, suspended the operation of 
the courts for 15 days, maintaining 
only the minimum services to be 
performed by judges and shift of-
ficials.
Designating as minimum services 
those that by their nature, neces-
sity, proportionality and reasona-
bleness cannot fail to provide users 
such as:
a) The trial of arrested Defendants;
b) Trial of precautionary measures;
c) Conditional Freedom Grant;
d) Reception of documents;
e)  Issuance of release instructions.
In this way, public attendance is also 
suspended, as well as proceedings, 
deadlines, hearings, among other 
judicial acts, with the exception of 
the paragraphs described above.

Final note on Presidential
Decree No. 82/20 of 26.03

In addition to the situations de-
scribed above, the aforementioned 
Presidential Decree defined that 
all measures adopted to prevent 
and combat the pandemic of COV-
ID-19 are valid and effective, provid-
ed they do not contravene the pro-
visions of the same.
It also established that it will be up 
to the competent Ministerial De-
partments to guarantee the con-
ditions, implement, enforce and 
adopt the necessary measures for 
the effectiveness of the Presiden-
tial Decree, having delegated pow-
ers to the competent Ministers to 
define the measures of Implemen-
tation.

It was defined that the specific 
measures to be issued by the com-
petent Ministries should be subject 
to the following matters:

Geral da República a nível nacional 
por 15 dias, ficando salvaguardado a 
prestação dos serviços mínimos.
A circular designa como serviços 
mínimos os casos quem que a par-
ticipação dos Magistrados do Minis-
tério Público em actos processuais 
é indispensável e inadiável como 
por exemplo, o primeiro interroga-
tório de arguido detido. 
Para assegurar os serviços mínimos 
foi estabelecido o trabalho por tur-
nos, quer dos Magistrados, quer dos 
funcionários.
Assim estando apenas a prestar os 
serviços mínimos, estão também 
em suspensão o atendimento ao 
público, bem como a realização de 
audiências pelos Magistrados do 
Ministério Público. 

Funcionamento dos Tribunais

O Conselho Superior da Magistratu-
ra mediante a Resolução 01/2020, de 
25.03 suspendeu o funcionamento 
dos tribunais por 15 dias, mantendo 
apenas em função os serviços mí-
nimos a serem realizados por juízes 
e funcionários de turnos.
Designando para tal como serviços 
mínimos aqueles que pela sua na-
tureza, necessidade, proporciona-
lidade e razoabilidade não podem 
deixar de provido aos utentes como 
por exemplo: 
a)  O julgamento de Réus presos; 
b)  Julgamento de providencias 

cautelares; 
c)  Concessão de Liberdade Condi-

cional; 
d) Recepção de documentos; 
e)  Emissão de mandatos de soltu-

ras. 
Deste modo, estão suspenso tam-
bém o atendimento ao público, 
bem como as diligências, prazos, 
audiências, entre outros actos judi-
ciais, com a excepção as alíneas aci-
ma descritas. 

Nota final sobre o Decreto
Presidencial n.º 82/20 de 26.03
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(i)  The definition of the terms of the 
application of the measures es-
tablished for the implementation 
of the mandatory national health 
fence and each competent body 
must create the conditions for 
the widening of the scale of man-
datory tests.

(ii)  Angolan Sovereign Bodies must 
adopt their own operating re-
gimes, considering the emer-
gency situation, and must always 
safeguard the functioning of the 
minimum essential services.

(iii)  The actual labour force of the 
Auxiliary Organs of the Presi-
dent of the Republic, Ministerial 
Departments, Provincial Gov-
ernments, Municipal Adminis-
trations, Communal Administra-
tions and Urban Districts must 
be reduced to an amount not 
exceeding 1/3, with the Minis-
try of Public Administration, La-
bour and Social Security define 
the modalities of staff rotation 
considered essential, and can-
not cover pregnant women and 
women with children under 12 
years of age in their care.

(iv)  It will be up to the Ministry of Fi-
nance to create the conditions 
for the effective acquisition of 
urgent goods and services nec-
essary to control and combat 
the pandemic through an ex-
ceptional regime and simplified 
procedure.

(v)  It will also be up to the Minis-
try of Finance to guarantee the 
mechanisms of tax posteriori 
regularization.

(vi)  The import of food, medicine, 
biosafety material and other 

Para além das situações supra des-
critas, o referido Decreto Presiden-
cial definiu que são válidas e efi-
cazes todas as medidas adoptadas 
para a prevenção e combate à pan-
demia do COVID-19, desde que não 
contrariem o disposto no mesmo.
Estabeleceu, ainda, que competi-
rá aos Departamentos Ministeriais 
competentes em razão da matéria 
garantir as condições, implementar, 
fazer cumprir e adoptar as medidas 
necessárias à eficácia do menciona-
do Decreto Presidencial tendo sido 
delegadas competências aos Minis-
tros para, em razão da matéria, defi-
nir as medidas de implementação.
Para já definiu que devem ser sujei-
tas as medidas especificas a emitir 
pelos competentes Ministérios, as 
seguintes matérias:

(i)  A definição dos termos da apli-
cação das medidas estabelecidas 
para a implementação dos testes 
obrigatórios na concretização da 
Cerca sanitária nacional e cada 
órgão competente deve criar as 
condições para o alargamento 
da escala de realização de testes 
obrigatórios.

(ii)  Os Órgãos de Soberania ango-
lanos devem adoptar regimes 
próprios de fun¬cionamento, 
considerando a situação de 
emergência, devendo salvaguar-
dar sempre o funcionamento 
dos serviços mínimos essenciais.

(iii)  O efectivo laboral presencial dos 
Órgãos Auxiliares do Presidente 
da República, Departamentos 
Ministeriais, Governos Provin-
ciais, Administrações Munici-
pais, Administrações Comunais 
e Distritos Urbanos deve ser 
reduzido para uma quantidade 
não superior a 1/3, devendo o Mi-
nistério da Administração Públi-
ca, Trabalho e Segurança Social 
definir as modalidades de rota-
ção do pessoal considerado es-
sencial, não podendo abranger 
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essential products will be sub-
ject to an exceptional licensing 
regime to be defined jointly by 
the Ministries of Finance, Econ-
omy and Planning, Transport, 
Trade and the National Bank of 
Angola, which should favour de-
bureaucratization.

(vii)  The Ministry of Health should 
create the conditions for the 
materialization of the civil req-
uisition of doctors and nurses in 
the reform.

(viii)  The Ministry of Justice and Hu-
man Rights must coordinate 
with the Superior Councils of 
the Judiciary and the Public 
Prosecutor’s Office the adop-
tion of appropriate measures 
for the realization of access to 
the law and the courts, to safe-
guard the rights, freedoms and 
guarantees injured or threat-
ened of injury.

(ix)  All competent entities should 
hear, as often as possible, spe-
cialists in public health or in 
other related areas, necessary 
for the adoption of measures to 
contain the spread of COVID-19.

(x)  The competent bodies should 
implement additional measures 
with a view to raising awareness 
and civic-sanitary education 
of citizens about the COVID-19 
pandemic, namely through the 
mass media, public and private, 
and other means considered ap-
propriate.

In addition, the following two diplo-
mas aiming to put into operation 
urgent measures implemented by 
Provisional Presidential Legislative 

as gestantes e mulheres com 
crianças menores de 12 anos ao 
seu cuidado.

(iv)  Competirá ao Ministério das Fi-
nanças criar as condições para 
a efectivação da aquisição de 
bens e serviços urgentes neces-
sários ao controlo e combate à 
pandemia através de regime ex-
cepcional e de contratação sim-
plificada.

(v)  Competirá, igualmente, ao Mi-
nistério das Finanças garantir os 
mecanismos de regularizaçao 
fiscal à posterior.

(vi)  A importação de bens alimen-
tares, medicamentos, material 
de biossegurança e outros pro-
dutos essenciais ficará sujeita a 
um regime excepcional de licen-
ciamento a definir em conjunto 
pelos Ministérios das Finanças, 
da Economia e Planeamento, 
dos Transportes, do Comércio e 
pelo Banco Nacional de Angola, 
o qual deve privilegiar a facilita-
ção e a desburocratização.

(vii)  Deverá o Ministério da Saúde 
criar as condições para a mate-
rialização da requisição civil de 
médicos e enfermeiros na re-
forma.

(viii)  O Ministério da Justiça e dos 
Direitos Humanos deverá arti-
cular com os Conselhos Supe-
riores da Magistratura Judicial 
e do Ministério Público a adop-
ção das providências adequa-
das à efectivação do acesso 
ao direito e aos tribunais, para 
salvaguarda dos direitos, liber-
dades e garantias lesados ou 
ameaçados de lesão.

(ix)  Todas as entidades competen-
tes devem ouvir, com a regula-
ridade possível, os especialistas 
em saúde pública ou em outras 
áreas afins, necessárias à adop-
ção de medidas para a conten-
ção da propagação do COVID-19.
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(x)  Os órgãos competentes devem 
implementar medidas adicio-
nais com vista à sensibilização e 
à educação cívico-sanitária dos 
cidadãos sobre a pandemia por 
COVID-19, nomeadamente atra-
vés dos meios de difusão mas-
siva, públicos e privados, e de 
outros meios considerados ade-
quados.

Adicionalmente mantêm-se em vi-
gor, uma vez que não contrariam o 
vertido no presente Decreto Pre-
sidencial n.º 82/20 de 26.03, os 
seguintes 2 diplomas que visam a 
entrada em funcionamento de me-
didas de cariz urgente implementa-
das pelo Decreto Legislativo Presi-
dencial Provisório n.º 1/20 de 18.03, 
a saber:

(I)   Decreto Executivo n.º 121/20 de 
24.03 – Decreta a suspensão da 
prestação, pelo período inicial 
de 15 dias, de todos os serviços 
tutelados pelo Ministério da Jus-
tiça, entre os quais, mas não ex-
cluindo outros, os serviços dos 
Registos e do Notariado, da Iden-
tificação Civil e Criminal, do Gui-
ché Único da Empresa (GUE), do 
Balcão Único do Empreendedor 
(BUE), e do Centro de Resolução 
Extrajudicial de Litígios (CREL).

(i)  Decreto Executivo n.º 122/20 de 
24.03 – Obriga todas as empresas 
publicas e privadas a elaborar e 
aplicar um plano de contingên-
cia. Considera ainda justificadas 
todas as ausências no local de 
trabalho de todos os trabalhado-
res sujeitos à quarentena, bem 
como os trabalhadores cuja ati-
vidade laboral esteja suspensa 
face à pandemia, sem prejuízo 
dos empregadores procederem 
ao pagamento integral e pontual 
dos salários dos trabalhadores. 

Decree no. 1/20 of 18.03 remain in 
force, since they do not contradict 
the provisions of this Presidential 
Decree 82/20 of 26.03, namely:

(I)  Executive Decree no. 121/20 of 
24.03 - Decrees the suspension, 
for a period of 15 days, the pro-
vision of all services under the 
supervision of the Ministry of 
Justice, among which, but not 
excluding others, the services 
of the Registries and Notaries, 
Civil and Criminal Identification, 
the Guiché Único da Empresa 
(GUE), the Balcão Único do Em-
preendedor (BUE), and the Cen-
tro de Resolução Extrajudicial de 
Litígios (CREL).

(II)  Executive Decree no. 122/20 of 
24.03 - It obliges all public and 
private companies to prepare 
and apply a contingency plan. It 
also considers all absences of all 
workers subject to quarantine 
to be justified, as well as work-
ers whose activity is suspended 
in the face of the pandemic, 
without prejudice to employers 
making full and timely payment 
of workers’ wages.


